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Tijdens de gehele wandeling heeft u schitterende uitzichten over het land van Hervé. Ondanks de lengte is 
de route gemakkelijk te lopen met weinig hellingen. Neem zelf proviand mee. 
 
Startpunt: Pub Grain d'Orge/brasserie d’Hombourg, Centre 16, Hombourg  (U kunt parkeren op de grote 
parkeerplaats tegenover de  kerk). 

 
GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,59 km  3.10 uur  132 m  162 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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156. HOMBOURG 13,6 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R. Negeer meteen zijweg rechts. Vlak 
daarna gaat u L (Rue de Belven) omhoog richting 
Montzen. U passeert rechts Salle Sainte Brice, het 
clublokaal van de schuttersvereniging St. Brice” 
(Société Royale de Tir St. Brice), die opgericht is 
in 1591. Bij huisnr. 30, wegkruis en Lourdesgrotje 
gaat u R (gele rechthoek) de smalle asfaltweg 
omhoog. De smalle asfaltweg wordt bij huisnr. 34 
een stijgende veldweg.  
 

(Boven bij oorlogsbunker heeft u links bij helder weer 
prachtig uitzicht o.a. op de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald en de Boudewijnuitkijktoren op het 
Drielandenpunt in Vaals).  
 

Boven aan de 3-sprong gaat u RD over de 
asfalt/betonplatenweg met links nog steeds 
prachtig uitzicht. Negeer bij infobordje (Galloway 
runderen) graspad links omlaag.  
 

2. Aan de 3-sprong bij 2 picknickbanken en 
Réservoir de Plombière Montzen  
(“waterbewaarstation”) dezelfde functie als een  
watertoren) gaat u bij verbodsbord R (groene 
rechthoek/rode driehoek). Negeer zijpaden en 
volg circa 2,3 km de bosweg, die grotendeels 
door de bosrand gaat.  
 

(Even verder heeft u bij  weiland rechts weer prachtig 
uitzicht).  
 

Negeer na bijna 1 km bij zitbank en infobord in 
vier talen zijpad rechts en loop verder RD (rode 
driehoek).  (U verlaat hier de groene rechthoek). 
Negeer nog steeds alle zijpaden en blijf het 
bospad  RD (rode driehoek) volgen.  
 

(Een eind verder ziet u rechts de watertoren in Henri-
Chapelle). 
 

3. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L  
(Kinkenweg) de smalle asfaltweg omlaag met 
rechts van u achter de bomen de golfbaan Henri-
Chapelle. 
 

(Als u hier meteen links over de brede grindweg gaat, 
dan komt u na 50 m bij een picknickbank, een leuke 
pauzeplek).   
 

Volg deze dalende smalle (holle) asfaltweg 
geruime tijd RD. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u RD (Kinkenweg) verder omlaag met even verder 
rechts mooi uitzicht. U passeert een boerderij. 
Aan de 4-sprong bij SIH wegwijzer en zitbank 
gaat u L (twee rode rechthoeken) omlaag met 
voor u in de verte de Sint-Stephanuskerk (1780) 
in Montzen en de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald. 
  
4. U passeert een oud kasteeltje en 3 visvijvers.  
 

(Dit is waterburcht De Graaf, die grotendeels uit de 
13e eeuw dateert; de kasteeltoren is nog ouder en 
dateert uit de 12e  eeuw).  
 

Aan de 3-sprong bij vijver gaat u verder RD (gele 
ruit/twee rode rechthoeken). Een eind verder 
loopt u Montzen binnen. Aan de 3-sprong bij 
blauwe zitbank en wegkruis loopt u RD (Rue 
Hubert Denis) omlaag. Aan de T-splitsing bij 
wegkruis en  kapel gaat u L.  
 

(U kunt hier naar het  grote plein Place Communale 
lopen (200)  
 

Aan dit plein staat de barokke Sint-Stephanuskerk 
(1780), die ontworpen is door de Duitse architect 
Joseph Moretti Hij ontwierp ook het Von 
Clermonthuis (gemeentehuis), kasteel Bloemendaal 
en kasteel Vaalsbroek allen gelegen in Vaals.  
 

Aan dit grote Place Communale ziet u  rechts van  de 
grote fontein (en zitbanken) de grote mooie 
voormalige school uit 1876.  
 

Aan dit plein ligt links naast de kerk café A La Chope 
waar u, indien geopend, iets kunt drinken. Hier ligt 
ook een klein winkeltje (levensmiddelen).  
 

Als u bij het grote oorlogsmonument aan het plein 
150 m RD loopt met links van u de kerk, dan komt u 
bij bakkerij/patisserie Otten (Rue Gustave Demoulin 
11) waar o.a. lekkere gebakjes te krijgen zijn). 
 

Loop links van de doorgaande (meestal rustige) 
weg en volg deze weg 1,4 km. Beneden steekt u 
het beekje over en loop de doorgaande weg 
omhoog.  
 

5. Aan de Y-splitsing bij Maison de Repos 
Pannesheydt, Christusbeeld en 3 zitbanken (een 
mooi pauzeplekje) gaat u L verder over de 
doorgaande weg.  
 

(Na 150 m passeert u links bij huisnr 111 een kapel 
met zwart Mariabeeld (Zwarte Madonna)).  
 

Na 500 m maakt de doorgaande weg, bij links 
hoog gelegen huis, een bocht naar rechts en een 
bocht naar links. Let op! Meteen na de linkse 
bocht gaat u R over de asfaltweg (inrit) naar een 
depot (Sita Wallonie). Loop vervolgens RD over 
de veldweg/pad  met rechts de afrastering van het 
depot. Aan de Y-splitsing in het bos gaat u L (gele 
rechthoek). Volg nu geruime tijd het mooie (soms 
modderige) pad langs de bosrand en later ook 
door de bosrand. 
 

6. Aan het eind van het pad gaat u R over de 
veldweg. Aan de 4-sprong gaat u RD (gele 
rechthoek) de smalle asfaltweg omlaag. Aan de 3-
sprong nabij spoorwegovergang gaat u RD (gele 
rechthoek) omhoog.  
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(Rechts ligt het rangeerstation Montzen, dat in april 
1944 door de Amerikanen zwaar is gebombardeerd. 
Zie ook infobord).  
 

Aan de T-splitsing bij oorlogsbunker (zie infobord) 
en muurkruis gaat u L het asfaltpad omhoog 
parallel aan de doorgaande weg.  Na 100 m gaat  
u bij huisnr. 67, wegkruis en voor 
plaatsnaambord Hombourg bij verbodsbord R de  
asfaltweg omlaag. Steek boven voorzichtig de 
doorgaande weg over en loop RD (rode 
rechthoek/ruit) over de asfaltweg die een dalende 
asfaltweg wordt.   
 

(De asfaltweg is een onderdeel van de fietsroute 
Ligne 38, die van Chênée (Luik) tot Aken loopt).  
 

7. Steek de brug over en loop verder RD over de 
asfaltweg/fietspad met rechts prachtig uitzicht. 
Negeer grindpad schuin links.  
 

(Op dit punt komt u straks terug. ^^^^ U kunt dus hier 
ook schuin L over het grindpad gelegen tussen 
houten leuning lopen. De route wordt dan circa 750 
m korter. Ga dan verder bij **** in punt 8).  
 

100 m verder gaat u scherp R (groene rechthoek 
het grindpad omlaag dat voor spoorrails links 
omhoog buigt.  
 

(U loopt hier over het traject van de  voormalige 
spoorlijn Chênée (Luik)-Plombières (Ligne 38). Dit 
gedeelte van de spoorlijn  was operationeel van 1895 
tot 1957). 
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L 
(groene rechthoek) de veldweg omhoog. 
 

(Rechts ziet u hier de goederenspoorlijn Aken-
Antwerpen, die hier door de 795 m lange tunnel van 
Remersdaal gaat. De tunnel is in 1917 (Eerste 
Wereldoorlog) door de Duitsers aangelegd) 
 

Boven aan de 4-sprong bij mooi veldkruis en 
zitbankje gaat u L voorzichtig de smalle betonnen 
trap omlaag. Beneden gaat u R  over de 2,7 m 
hoge betonnen wand met leuning.  
 

(Hier lag de 134 m lange spoortunnel van Hombourg 
(1895-1940) van Ligne 38. Deze is in 1940 door het 
Belgisch leger opgeblazen om de opmars van het 
Duits leger te vertragen. De tunnel werd vervolgens 
door de Duitser uitgegraven. De diepe uitgraving met 
de oude tunnelwanden is nog steeds te zien. De 
wand is in 2017 gerestaureerd). 
 

Na 50 m, aan het einde van de betonnen wand 
met leuning, gaat u L het steile trappenpad 
omlaag.  

 

(U kunt hier RD het paadje omlaag lopen en ga dan 
even verder L. U hoeft dan niet het steile trappenpad 
omlaag te lopen).  
 

Beneden gaat u, bij infobordje hangend aan 
betonnen wand, L over de smalle asfaltweg, 
gelegen tussen de 2,7 m hoge betonnen wanden. 
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 43,4 
km lange spoorlijn genaamd Ligne 38, die van 
Chènée (Luik) via Battice, Aubel, Hombourg naar 
Plombières liep. De spoorlijn werd in 5 verschillende 
fasen gerealiseerd over een periode van 23 jaar 
(1872-1895). Het gedeelte waar u nu overloopt was 

operationeel van 1895 tot 1952. Het traject wordt nu 
o.a. gebruikt als fietspad, de fietsroute Ravel  (Rpute 
à Velo) 5, die van  Chênée (Luik) naar  Aken gaat).  
 

8. Negeer na bijna 400 m grindpad links omlaag.   
Let op! 30 m voor brug gaat u scherp R over het 
grindpad gelegen tussen houten leuning. **** 
Meteen daarna gaat u  R de veldweg, die meteen 
naar links buigt, omhoog.  Boven aan de T-
splitsing bij wegkruis gaat u L de asfaltweg 
omhoog. 
 

(Een eindje verder heeft u links weer mooi uitzicht en 
rechts ziet u het kruis op de Schaesberg, dat door 
jongeren geplaatst is. Via het  draaihekje bij de inrit 
van bierbrouwerij Grain d’orge (tegenover huisnr.4), 
kunt u door de  weilanden naar het op 275 m 
hooggelegen 15 m hoge kruis op de Schaesberg 
lopen. Hier heeft u prachtig uitzicht. Deze brouwerij is 
gespecialiseerd in het brouwen van specifieke 
bieren). 
 

Aan de 3-sprong in Hombourg loopt u RD. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij H. Hartbeeld en kerk 
gaat u RD.  
 

(De St. Bricekerk dateert oorspronkelijk uit de 13e 
eeuw. Bij een reconstructie is de huidige kerk in 1717 
gebouwd. De toren in 1840).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L en u bent weer bij de 
brasserie, de sponsor van de wandeling,  waar u 
op het terras of binnen in het gezellige café nog 
iets kunt eten of drinken.  
 

(U kunt hier de in eigen bierbrouwerij gebrouwen 
Brice, Joup of Canaille proeven. In de menukaart 
kunt u lezen waarom het dorp in het verleden 
verdeeld raakte en zodoende twee schutterijen 
heeft).    
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


